Felvételi tájékoztató
 Intézményünkbe, a Harmónia Zenei Alapfokú
Művészeti Iskolába felvételi meghallgatás útján
lehet bekerülni.
 A felvételi meghallgatást minden év májusában tartjuk három előre
meghatározott és meghirdetett délután.
 A meghallgatáson a gyerekek énekelnek egy-két számukra kedves dalt,
visszaénekelnek rövid dallamokat, visszatapsolnak ritmusokat.
 A hangszerválasztásban bizonytalankodók számára segítséget nyújtunk
tanácsadással, alkalmasságot figyelembe véve.
 A felvételről vagy elutasításról június hónap folyamán levélben értesítjük
a kedves szülőket.
 Amennyiben a választott hangszer tanulása helyhiány miatt nem
megkezdhető és más tanszak nem jöhet számításba, a növendék
várólistára kerül egy adódó üres hely betöltéséig.
 Aki felvételt nyer intézményünkbe, annak be kell iratkoznia (ezt régi
növendékeinknek is minden tanévben újra meg kell tenniük). A beíratás
beiratkozási adatlap kitöltésével, valamint a térítési díj befizetésével
történik. A térítési- és a tandíjak mértéke megtekinthető honlapunkon.
 Növendékeink egyből hangszeres tanszakokra kerülnek, vagyis 2x30 perc
hangszeres oktatást kapnak, valamint heti egy alkalommal szolfézs órán
vesznek részt.
 Hangszerek, amikből választani lehet: furulya, fuvola, gitár, hegedű,
jazzgitár, jazz-basszusgitár, klarinét, magánének, szaxofon, trombita, ütő,
zongora.
 A zeneiskola a hangszertár állományának függvényében gyakorló
hangszert biztosít a növendékek részére. A kikölcsönzött hangszerekért és
tartozékokért a szülő a tanév elején kitöltött és aláírt bérleti szerződéssel
vállalja az anyagi felelősséget.
 Arra törekszünk - és ebben kérjük a kedves Szülők együttműködését is - ,
hogy növendékeink egy megkezdett tanévet végigjárjanak, év közben ne

hagyják abba a zenetanulást! Évközi kimaradás esetén térítési díjat
visszafizetni nem áll módunkban!
 Oktatásunk szerkezetének felépítése:
2 év hangszeres előképző (HEK1., HEK2.), hat év alapfokú évfolyam (1 – 6.),
4 év továbbképző (TK7 – 10.)
Minden tanévben egy növendékhangversenyen (vagy más szereplési
lehetőségen), valamint az év végi hangszeres vizsgán kötelező fellépni minden
növendéknek.
Az elméleti tárgyak tanév végén vizsgával záródnak.
A hat év alapfok elvégzése végén művészeti alapvizsgát kell tenni (hangszerből
és szolfézsból) abban az esetben, ha folytatja a növendék tanulmányait a
továbbképző évfolyamain.
A továbbképző 10. évfolyam végén a zeneiskolai tanulmányok
művészeti záróvizsgával fejeződnek be!

